Nyhetsbrev om IT mars 2009
Välkommen till mars-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Sprid gärna
nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en
prenumeration.

Internet Explorer 8 lanseras
Nu kan man ladda ner nya Internet Explorer. Microsoft satsar på säkerhet och snabbhet
naturligtvis. Men många intressanta nya funktioner finns. Flikhanteringen har förbättrats
med flikgrupper. När en flik öppnas från en annan flik, placeras den nya fliken bredvid
ursprungsfliken med en färgkod, så att du snabbt kan se vilka flikar som har relaterat
innehåll. Att söka är lättare, liknar Googles verktygsfält där det är mycket enkelt att söka
på sidan som visas. Accelerator fungerar så att om du stöter på ett engelskt ord som du
inte förstår behöver du bara markera det och använda nätordboken Tydas accelerator.
Då ser du på en gång vad ordet betyder. Fler acceleratorer finns för andra funktioner.
Mest ifrågasatt i Internet Explorer 8 är InPrivate Browsing (kallas även p-rrsurfningsläge)
som innebär att dina webbläsaraktiviteter, historik och cookies inte sparas. InPrivatefiltrering är avstängd som standard och måste aktiveras per session. En översiktlig
jämförelse mellan olika webbläsare finns här.

Spray - inte Sveriges bästa webbhotell
Spray har lagt ner sin verksamhet med webbhotell. 15 000 användare blev av med
hemsidan. Behöver du välja ett nytt har Internetworld testat webbhotell med hänsyn till
support, tillgänglighet, utrymme, avtalsvillkor. Och vinnaren är... Binero! (klicka här för
mer info)

Fler tjänster på internet
Windows Azure heter Microsofts variant av tjänster på internet. Det är ett onlineoperativsystem som lanseras i höst men kan testas redan nu. Under tiden kan du
använda de färdiga tjänsterna Ordboken (olika fackordlistor och många språk) och
Svenska Akademins Ordlista.

Använd tekniken du hittar
Bland alla tekniska sidor med instruktioner är detta den mest inspirerande. Lilla Gumman
säger sig vända sig till tjejer och killar i alla åldrar som har teknik och prylar som största
intresse. Snarare vänder den sig till alla som inte är väldigt intresserade utan snabbt vill
få information om alla prylar som finns.

Billigt just nu
Energieffektivisering, så gott som gratis. Hela världen sparar energi på Earth Hour den
28 mars kl. 20.30-21.30 lokal tid. Se vilka som släcker ner i världen. Detta för att se hur
mycket energi man kan spara i världen. Det kommer att bli mörkt en timme på många
ställen i Sverige, kanske även i din kommun eller ditt företag. Vi har anmält ES
Systemteknik AB och kommer att stänga av alla datorer och servrar samt ta ur alla
laddare ur urtagen och stänga av timrar för lampor. Annars kan du gå med i något

nätverk för miljö och kvalitet (finns över hela Sverige). Ett frukostmöte om
energieffektivisering sker 28 april.

Länkar
www.blommar.nu exakt var är våren nu?
www.flygradar.nu/karta.php exakt var är alla flygplan nu?
http://tierp.se/byggabo/trafik/kommunikationer/trafiklagefortag.4.1aacd9111f831a0550
80003898.html exakt var är några av tågen?
http://www.banverket.se/sv/Amnen/Jarnvagen/Undersida-2Jarnvagen/Trafikinformation.aspx och var är resten av tågen?
hundredpushups.com om 6 veckor gör du 100 armhävningar!
http://scones.se motion kräver energi, här finns både dinkelscones och chokladscones
www.photofunia.com få ditt ansikte på rätt ställe i världen

Tips om datoranvändning
Textgränser i Word
För att placera grafik bra i Word vill man se vilka textgränser som används, dvs se
stödlinjer. I Word 2007 välj Visa, Stödlinjer.
I tidigare versioner:
1. Visa dokumentet i visningsläget Sidlayout (Utskriftslayout), (detta ändrar du i
Visa-menyn)
2. Gå in på Verktyg, Alternativ, välj fliken Visning, Markera alternativet Textgränser,
Klicka på OK

Markera små objekt i PowerPoint
Ibland gömmer sig mycket små objekt bakom de större. För att markera de små
objekten:
1. Tryck ned ESC för att kontrollera om något objekt redan är markerat.
2. Tryck sedan på TAB-tangenten för att arbeta dig fram och förbi objekten tills du
når det önskade objektet.

Många kalkylblad i Excel
Förflytta dig mellan kalkylbladen i en arbetsbok genom att klicka på pliknapparna längst
ner till vänster. Eller tryck CTRL+Page Up eller CTRL+Page Down.
Eller högerklicka på pilknapparna för en lista där du enkelt kan hoppa till önskat
kalkylblad.
Eller håll nere Skift-tangenten när du pekar på pilarna. Nu flyttas du skärmvis framåt.

Dra och släpp
Om du är på väg att göra en felaktig Dra och släpp-manöver t ex i Utforskaren, kan du
ångra den innan du släppt musknappen. Tryck ner tangenten ESC så avbryter du.

Vill du ha mer hjälp, ring oss! Vi ser till att din
datormiljö är bra och ger dig råd som förenklar din
vardag. Ring 0293-120 30.
Vänliga hälsningar från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
annika.eriksson@essystemteknik.se
Nyhetsbrevet kommer några gånger per år. Du får det eftersom du haft kontakt med oss.
Brevet innehåller information om vad som händer just nu i fråga om virus, produkter,
Internet och dessutom praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. Vi hoppas du får
nytta av brevet. Skicka det gärna vidare till någon du tror har glädje av det. Börja eller
sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

